Krebsefiskeri i Varde Å - Zone 2 – Hodde Lodsejerforening

Zone 2 – fiskevand

Se mere her: https://varde-sportsfiskerforening.dk/
Vær også opmærksom på skiltene langs åen som viser hvor det er tilladt at fiske.
Det er påkrævet at man har indløst statens fisketegn for at fiske lovligt. Se mere på:
https://fisketegn.fiskeristyrelsen.dk/
HUSK AT EFTERLADE OMRÅDET SOM DU FANDT DET – TAG DIT AFFALD
MED HJEM. VI ER AFHÆNGIGE AF LODSEJERNES VELVILJE TIL AT LEJE UD,
SÅ DIN OPFØRSEL HAR KONSEKVENSER - TAK

Krebsefiskeri i Varde Å - Zone 2 – Hodde Lodsejerforening.
Krebsefiskeri er muligt i Zone 2 på Varde å, Derfor vil bestyrelsen i
lodsejerforeningen udstede krebsefiskekort for at tilgodese personer som ønsker at
fiske krebs, men ikke lystfiske efter andet. Særligt børn og familier som ønsker en
aktivitet langs åen er tilgodeset.
Generelle regler for fangst af krebs
Reglerne er gældende for GSF & VSF`s fiskevand i Varde Å Zone 2.

Hodde Lodsejerforening udbyder krebsefiskekort som udelukkende kan bruges til at
fiske efter krebs som en forsøgsordning i 2021.
Krebsefiskekort sælges på Hodde Kro, Vejlevej 4, 6862 Tistrup – telefon
75299311
Der må fiskes med maksimalt 3 brikker pr. person og fiskeriet skal udføres, så det
respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager
sin brik op og viger for anden lystfisker, der kommer nedstrøms.
Der må kun fiskes til eget forbrug og videresalg er ikke lovligt, jf. fiskeristyrelsen.
Priser 2021/2022
Dagskort:
75 kr. for voksne
50 kr. for børn mellem 13 og 17
Børn under 13 gratis
Årskort:
300 kr. for voksne
200 kr. for børn mellem 13 og 17
Krebsefangst med brik er også tilladt for medlemmer af lystfiskerforeningerne som
udbyder fiskeri på Zone 2 og købere af dagskort til samme.
Krebsefangst med tejner og ruser er forbeholdt lodsejerne. Dette kræver en
dispensation fra fiskeristyrelsen, med navn og adresse samt matrikelnummer på
fiskevandet samt fritidsfiskertegn og de til enhver tid gældende regler.

Regler for krebsefiskeri sæson 2021/22 på Zone 2 Varde Å
1. Højst 3 krebsebrikker pr. person.
2. Maksimum diameter 60 cm. på krebsebrik
3. Der må hjemtages signalkrebs og galiciske sumpkrebs, men ikke Europæisk
flodkrebs. Der er ikke defineret mindstemål.
4. Tilladt agn: – Kun fisk med oprindelse fra Varde Å systemet eller brug pølser,
bacon, dyrefoder eller lignede. Dette er vigtigt grundet smitterisiko.
5. Man skal have købt et krebsefiskekort fra lodsejerforeningen, eller være
medlem af en Sportsfiskerforening som udbyder fiskeret eller dagskort på
Zone 2.
6. Brug af krebseruser er ikke dækket af krebsefiskekortet. Fangst med ruser
skal altid aftales med lodsejeren direkte og gældende regler følges, herunder
dispensation fra fiskeristyrelsen og fritidsfiskertegn. Ovenstående regler om ret
til at fiske på Zone 2 skal også være opfyldt.

7. Alle fangne krebs på nær Europæiske Flodkrebs, skal hjemtages uden
undtagelse og dræbes.
8. Indrapportér antal fangede krebs til Lodsejerforeningen på
icedanes@hotmail.com inden for 24 timer efter fangst.
9. Levende krebs må kun transporteres i lukkede kar/spande.
10. Krebsefiskeri er tilladt i perioden fra 1. juni til starten af laksefiskeriet det
følgende år (ofte 16. april) – se Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.
11. Du har pligt til at sætte dig ind i reglerne vedrørende krebsefiskeri, før du
starter.
12. Statens lystfiskertegn er nødvendig for personer 18 år og ældre.
Lidt om krebsefiskeri med brikker:
Krebsebrikken er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 3035 cm og let udposning i nettet. Man kan evt. lave kanten som to ringe med 5-10 cm
mellemrum beklædt med net. Det gør fiskeriet lidt mere effektivt, da krebsen får
sværere ved at flygte når krebsebrikken hales ind. Man lægger (eller bedre
fastbinder) lokkemaden til midten af nettet i bunden af brikken. Brikken bliver
herefter sænket ned på bunden og hvor den skal ligger helt stille. Under fiskeriet
skal den tilses jævnligt, f.eks. med 10-15 minutters mellemrum. Det gør man ved at
løfte den roligt, men i god fart op af vandet uden at den kæntrer.
Der kan findes flere gode videoer på Youtube.com med emnet. Bl.a. på den kanal
som hedder ”Fiskeri for alle” hvor man virkelig kan sætte sig ind i praktikken.
https://www.youtube.com/c/Fiskeriforalle/videos
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Forskel mellem flodkrebs og signalkrebs
Sådan kender du forskel på flodkrebs og signalkrebs. Signalkrebs kan ved en hurtig
sammenligning forveksles med flodkrebs. Men kigger man godt efter, kan man
normalt godt kende forskel på de to arter. Det er sværest at se forskel på ynglen af
de to arter.
De følgende kendetegn er nemmest at se hos voksne eksemplarer. Kløerne er det
klassiske punkt at se forskellen mellem dem på.
· Den lyse plet. Signalkrebs har som oftest en mere eller mindre tydelig lys plet
omkring leddet ved kloens bevægelige ”finger”, deraf signalkrebsens navn. Hvis
pletten er til stede, er der sjældent tvivl. Man kan dog møde signalkrebs hvor pletten
er nærmest usynlig.

· Kløernes overflade. Flodkrebsens kløer er tydeligt mere ru eller piggede end
signalkrebsens. Det kræver nogen erfaring at fornemme forskellen.
Har man styr på de to kendetegn, er man i de fleste tilfælde godt hjulpet.
Andre kendetegn er kløernes bredde. Der er en tendens til, at signalkrebsens kløer
er mere buttede end flodkrebsens. Dette kendetegn bør kun anvendes som støtte
for andre kendetegn.
Kløernes farve. Der er en tendens til, at signalkrebsens kløer er mere tydeligt røde
end hos flodkrebsen. Dette er dog meget variabelt og er et dårligt kendetegn.
Rygskjoldets overflade. Lige som på kløerne er rygskjoldet hos signalkrebs
forholdsvist glat og uden tydelige torne, modsat flodkrebsen, hvor rygskjoldet vil
føles mere ru at røre ved.
Den sikre artsbestemmelse har man, når alle kendetegn stemmer overens.

Desinfektion mod krebsepest
Der findes flere enkle metoder til desinfektion af redskaber, beklædning mm., der
effektivt dræber alle krebsepestens sporer:
Varmebehandling ved min. 60° C i mindst 5 minutter.
Effektiv tørring (dvs. ingen restfugt nogen steder), evt. i forbindelse med
varmebehandling. Alternativt soltørring i mindst 2-3 døgn.
Damprensning (mindst 60° C i 15 minutter).
Frysning (min. -20° C i 5 timer eller -10° C i ét døgn).
Kemisk desinfektion med jod (jodophor)-, eller klorholdige (Klorin mm.) midler eller
Virkon-S. Fuld nedsænkning i 10 minutter. Følg i alle tilfælde brugsvejledning for
produktet mht. koncentration og tid.
Kemisk desinfektion med sprit (70 % opløsning, fuld nedsænkning i mindst 20
minutter eller overbrusning til fuldt dækket/gennemblødt, lad virke i mindst 20
minutter).

